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30 Οκτωβρίου 2015  
 
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου  
Λευκωσία  
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Θέμα : Μη Ελεγμένη, Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης του Συγκροτήματος     
της Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ για την περίοδο από 1 Ιουλίου 
2015 μέχρι 30 Οκτωβρίου 2015.  

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Τοξότης Επενδύσεις Δημόσια Λτδ, σε 
συνεδρίαση του την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 ενέκρινε την Ενδιάμεση 
Κατάσταση Διαχείρισης της Εταιρείας και της θυγατρικής της (το «Συγκρότημα») για 
την περίοδο από 1 Ιουλίου μέχρι 30 Οκτωβρίου 2015 (η «εν λόγω περίοδος»), που 

καταρτίστηκε και δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 11 των περί Προϋποθέσεων 
Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμων του 
2007 έως 2013. Η Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης δεν έχει ελεγχθεί από τους 
εξωτερικούς ελεγκτές και παραθέτει γενική περιγραφή της οικονομικής κατάστασης και 
απόδοσης του Συγκροτήματος καθώς και επεξήγηση οποιωνδήποτε ουσιωδών 
γεγονότων κατά την εν λόγω περίοδο.  
 
Φύση εργασιών  
 
Η κύρια δραστηριότητα του Συγκροτήματος δεν έχει αλλάξει κατά την εν λόγω περίοδο 
και παραμένει η διεξαγωγή επενδύσεων σε εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο 
Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ), καθώς και σε ιδιωτικές 
εταιρείες.  
 
Ουσιώδη γεγονότα και συναλλαγές  
 
Η θυγατρική εταιρεία της TOXOTIS INVESTMENTS BUBLIC LTD,  COVOTSOS  
TEXTTILES LIMITED έχει αγοράσει 180,000 μετοχές της Δημόσιας εταιρείας KARYES 
INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD για επενδυτικούς σκοπούς. Η αξία της 
αγοράς ήταν €55,800 και χρηματοδοτήθηκε με άτοκο δάνειο από τον μεγαλομέτοχο 
της  TOXOTIS INVESTMENTS PUBLIC LTD. 
 
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα σημαντικά γεγονότα ή συναλλαγές κατά την εν λόγω 
περίοδο.  
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Οικονομική Κατάσταση  
 
Η γη του Συγκροτήματος έχει εκτιμηθεί από ανεξάρτητους επαγγελματίες εκτιμητές στις 
13 Ιανουαρίου 2015 με βάση την αγοραία αξία της. Κατά την εν λόγω περίοδο δεν έχει 
γίνει νέα εκτίμηση καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι η αξία της γης 
παραμένει σταθερή στα ίδια περίπου επίπεδα.  
 
Κατά την εν λόγω περίοδο, τα διαχειριστικά έξοδα του Συγκροτήματος ανήλθαν σε 
€4,158 και συνολικά σε €17,264 από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα. Σημειώνεται 
ότι, κατά τις αντίστοιχες περσινές περιόδους τα διαχειριστικά έξοδα του 
Συγκροτήματος ήταν €10,851 και € 27,156 αντίστοιχα.  
 
Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω, το Συγκρότημα, κατά την εν λόγω περίοδο παρουσιάζει 
ζημιές ύψους €4,158 σε σύγκριση με ζημιές ύψους €10,435 περίπου κατά την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο, και ζημιές ύψους €17,265 περίπου από την αρχή του 
έτους μέχρι σήμερα σε σύγκριση με ζημιές ύψους €22,982 κατά την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο. 
 
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε εισοδήματα, κέρδη ή ζημιές από μη επαναλαμβανόμενες 
δραστηριότητες ή / και από δραστηριότητες οι οποίες είναι εκτός των κυρίων 
δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος κατά την εν λόγω περίοδο.  
 
Προοπτικές  
 
Οι προοπτικές του Συγκροτήματος για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 θα εξαρτηθούν 
κυρίως από την πορεία των τιμών των ακινήτων και από την πορεία των 
οποιωνδήποτε μελλοντικών του επενδύσεων στο ΧΑΚ και ΧΑ.  
 

Σημειώνεται ότι, παρά τη σταθεροποίηση των δημοσιονομικών  δεικτών και  τις 
ανακοινωθέντες προσδοκίες για ανάπτυξη κατά το 2016, η κατάσταση στον ιδιωτικό 
και επιχειρηματικό τομέα συνεχίζει να χαρακτηρίζεται από σημαντική αβεβαιότητα και 
έλλειψη ρευστότητας. Λαμβάνοντας υπόψην τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας δεν είναι σε θέση να προβλέψει όλες τις εξελίξεις στην Κυπριακή οικονομία 
που τυχόν να έχουν επίδραση στα αποτελέσματα και στην μελλοντική 
χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος.  
 
 
 
 
Louthan Secretarial Limited  
Γραμματέας  
 
 

Κοιν : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 


